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Zasady funkcjonowania europejskiego ugrupowania
interesów gospodarczych z udzia³em notariuszy
1. Cele i zadania europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych
Postêpuj¹ca integracja gospodarcza Wspólnoty urzeczywistniaj¹ca
zasady jednolitego rynku obejmuje równie¿ wolne zawody prawnicze, dla
których tworzone s¹ nowe regulacje prawne, dostosowuj¹ce ich dzia³alnoæ w sferze wiadczenia us³ug prawniczych na rynku wspólnotowym. Wyrazem tego kierunku jest rozporz¹dzenie Rady Nr 2137/85/EWG
z dnia 25 lipca 1985 r., które powo³a³o do ¿ycia nowy instrument
wspólnotowy w postaci europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)1.
Ugrupowanie z jednej strony powinno mieæ skuteczniejsz¹ zdolnoæ
dostosowania do warunków gospodarczych Wspólnoty, a z drugiej 

1
Dz.Urz. UE L 199/1 z dnia 31 lipca 1985 r. (dalej: rozp. 2137/85). Szerzej na temat
EUIG zob.: M. H a r t a r d, Die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung im deutschen, englischen und französischen Recht, Berlin 1991; P. S e l b h e r r, G. M a n z, Kommentar zur Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV), Baden-Baden
1995; H.-J. Z a h o r k a, Grenzüberschreitende Kooperation in der Rechtsform der EWIV,
Datenverarbeitung  Steuer  Wirtschaft  Recht Zeitschrift für Praxisorganisation,
Betriebswirtschaft und elektronische Datenverarbeitung, nr 1-2/2002, s. 7-13; R. L e w a n d o w s k i, Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2006.
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zapewniæ jego cz³onkom znaczn¹ swobodê oraz niezale¿noæ od krajowych struktur w wiadczeniu us³ug prawniczych. Jednak¿e, w odró¿nieniu od istniej¹cych spó³ek czy innych zorganizowanych form prawnych odnosz¹cych siê do funkcjonowania rodowisk prawniczych
w zakresie wiadczenia us³ug na poziomie krajowym oraz wspólnotowym, EUIG zasadniczo ró¿ni siê swoim celem, którym jest jedynie
u³atwienie lub rozwój dzia³alnoci gospodarczej ich cz³onków, aby polepszyæ ich wyniki. Z powodu pomocniczego charakteru dzia³alnoci
ugrupowanie musi wi¹zaæ siê z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ich cz³onków,
ale nie ma jej zastêpowaæ w taki sposób i w takim zakresie, ¿e np.:
Ugrupowanie nie mo¿e równie¿ w odniesieniu do osób trzecich, wykonywaæ zawodu, przy czym pojêcie dzia³alnoci gospodarczej rozumiane jest w najszerszym znaczeniu (z preambu³y do cyt. rozp.). Zgodnie
z art. 3 ust. 1 cyt. rozp. celem ugrupowania nie jest osi¹gniêcie zysków
dla siebie, a tylko u³atwienie lub rozwój dzia³alnoci gospodarczej jej
cz³onków oraz poprawa lub intensyfikacja wyników tej dzia³alnoci.
Ugrupowanie nie mo¿e mieæ zatem bardziej znacz¹cego charakteru od
jedynie pomocniczego dla dzia³alnoci gospodarczej jego cz³onków (zd.
2 ust. 1 art. 3 cyt. rozp.).
Strony zamierzaj¹ce utworzyæ ugrupowanie zawieraj¹ stosown¹ umowê
(por. art. 5 cyt. rozp.) podlegaj¹c¹ rejestracji w pañstwie, w którym
posiada siedzibê (art. 6 rozp.).
Cz³onkami ugrupowania dla rozwa¿anych w tym miejscu potrzeb mog¹
byæ spó³ki (art. 4 ust. 1 lit. a rozp.), a tak¿e osoby fizyczne wiadcz¹ce
us³ugi zawodowe we Wspólnocie (art. 4 ust. 1 lit. b rozp.).
Ugrupowanie musi sk³adaæ siê przynajmniej z dwóch spó³ek lub dwóch
osób fizycznych, które wykonuj¹ swoj¹ g³ówn¹ dzia³alnoæ w ró¿nych
pañstwach cz³onkowskich. Pañstwo cz³onkowskie mo¿e postanowiæ, ¿e
ugrupowania wpisane do jego rejestru zgodnie z art. 6 cyt. rozp. nie mog¹
liczyæ wiêcej ni¿ 20 cz³onków (art. 4 ust. 2 i 3 rozp.).
Omawiane rozporz¹dzenie pozostawia pañstwom cz³onkowskim
okrelenie charakteru i statutu oraz zdolnoci prawnej cz³onków ugrupowania prawu krajowemu. Pañstwo cz³onkowskie ze wzglêdu na swój
interes prawny mo¿e zakazaæ lub ograniczyæ uczestnictwo w ugrupowaniu (z preambu³y do cyt. rozp.).

30

Zasady funkcjonowania europejskiego ugrupowania interesów...

Na gruncie omawianego rozporz¹dzenia w pimiennictwie wskazuje
siê, ¿e wród kategorii podmiotów mog¹cych nale¿eæ do EUIG s¹ tak¿e
notariusze jako osoby fizyczne wiadcz¹ce us³ugi zawodowe we Wspólnocie2. Na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 lit. b
cyt. rozp. wskazuje siê tak¿e, ¿e chodzi zarazem o osoby fizyczne
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ (w szerokim tego s³owa znaczeniu),
nastawion¹ na zysk3. Najszersze odniesienie siê do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez podmioty ugrupowania (der Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit ist im weitesten Sinne auszulegen) oznacza, i¿ bez
znaczenia jest okolicznoæ spe³nienia (niespe³nienia) wszystkich przes³anek definicji dzia³alnoci gospodarczej zamieszczonych w przepisach prawa
krajowego. Bez znaczenia jest tak¿e, czy dana grupa osób fizycznych
wiadcz¹ca us³ugi w ramach wolnego zawodu traktowana jest (czy nie
jest) przez prawo krajowe jako prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹,
wzglêdnie czy prawo krajowe wy³¹cza stosowanie do tych osób (grupy)
publicznych regulacji normuj¹cych podejmowanie i wykonywanie takiej
dzia³alnoci. Podstaw¹ kwalifikacji osoby fizycznej wiadcz¹cej us³ugi
zawodowe jako cz³onka ugrupowania jest wymóg indywidualnego spe³nienia przes³anek okrelonych w art. 4 ust. 1 cyt. rozp.4
Harmonijny rozwój dzia³alnoci gospodarczej Wspólnoty wymaga tak¿e
sprawnego funkcjonowania us³ug prawniczych. Zapewnienie nowych jakoci
tych us³ug dla klientów dzia³aj¹cych na rynku europejskim mo¿e nast¹piæ
w ramach dzia³ania EUIG polegaj¹cego na wspó³pracy miêdzy prawnikami
wiadcz¹cymi us³ugi prawnicze w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich.
Poniewa¿ wspó³praca ta w ramach ugrupowania ma wy³¹cznie charakter
pomocniczy, a wiêc nienastawiony na zysk (art. 3 rozp.), przeto o ile
pañstwo cz³onkowskie z uwagi na wspomniany interes publiczny (8 teza
preambu³y cyt. rozp.) nie wy³¹czy notariuszy jako cz³onków ugrupowania5
R. A d a m u s, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Komentarz,
Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 136; t e n ¿ e, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, Europejski Przegl¹d Prawniczy 2004, nr 2, s. 17 i nast.
3
K. K o h u t e k, Komentarz do art. 4 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2137/85 z dnia
25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, LEX/
el 2006, s. 2.
4
K. K o h u t e k, Komentarz..., s. 2.
5
R. Adamus, powo³uj¹c siê na pracê zbiorow¹ (European Economic Interest Groupings. Commercial, legal and tax considerations, Jordans 1990, s. 11-32), wskazuje, ¿e
2
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(np. w Belgii cz³onkami ugrupowania nie mog¹ byæ komornicy), ugrupowanie mog¹ ³¹cznie tworzyæ notariusze, adwokaci, radcowie prawni,
rzeczoznawcy, porednicy nieruchomoci itp. Skoro bowiem ugrupowanie w swoim za³o¿eniu ma by miejscem wspó³pracy, wzajemnego
doradztwa, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, korzystania ze zbiorów przepisów, które zazwyczaj nie s¹ dostêpne w pañstwach cz³onkowskich, wymiany dowiadczeñ zawodowych itp., nie ma ¿adnego uzasadnienia dla wprowadzenia zbyt daleko id¹cych ograniczeñ, nawet gdyby
ustawodawstwo danego kraju wprowadza³o sztywne wymogi co do
kategorii osób mog¹cych uczestniczyæ w zorganizowanej postaci wiadczenia us³ug prawnych. Specyfik¹ EUIG z udzia³em osób wykonuj¹cych
wolne zawodowy prawnicze bêdzie powi¹zanie cz³onkostwa w ugrupowaniu z posiadaniem uprawnieñ do wykonywania wolnego zawodu prawniczego. Kryteria legitymizuj¹ce dan¹ osobê jako uprawnion¹ do wykonywania okrelonego wolnego zawodu prawniczego okrelaj¹ w³aciwe
przepisy prawa krajowego pañstwa cz³onkowskiego6.

2. Wspólnotowy charakter EUIG w niektórych pañstwach
cz³onkowskich
2.1. Ugrupowanie w wietle prawa polskiego
Wed³ug róde³ prawa, rozporz¹dzenie Rady Nr 2137/85/ WE ma
bezporednie zastosowanie we wszystkich krajach cz³onkowskich i nie
wymaga implementacji do prawa krajowego (art. 249 ust. 2 TWE). Polska
ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów
gospodarczych i spó³ce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.)
reguluje jedynie rejestracjê i niektóre zasady organizacji tego¿ zgrupowania
w zakresie nieobjêtym powy¿szym rozporz¹dzeniem, a przekazanym do
unormowania prawu krajowemu (pkt 11 preambu³y cyt. rozp.).
Coraz wiêksza potrzeba utrzymywania miêdzynarodowych kontaktów
przez polskich notariuszy (mo¿na wskazaæ choæby postêpuj¹c¹ harmo-

w Niemczech cz³onkami ugrupowania nie mog¹ byæ notariusze; ten¿e, Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych jako forum dla miêdzynarodowej wspó³pracy pomiêdzy osobami wykonuj¹cymi wolne zawody prawnicze, Radca Prawny 2007, nr 2, s. 104),
czego nie potwierdza ani stan prawny niemieckiego prawa o notariacie, ani te¿ pimiennictwo niemieckie, zob. ni¿ej.
6
R. A d a m u s, Europejskie zgrupowanie..., s. 108-109.
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nizacjê prawa spadkowego wród pañstw cz³onkowskich UE7 czy te¿
wprowadzon¹ ju¿ now¹ instytucjê proceduraln¹ odnosz¹c¹ siê do Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ bezspornych  (ETE)8 stwarza
dla tej grupy zawodowej nowe mo¿liwoci w zakresie wiêkszego rozeznania w uregulowaniach prawnych oraz praktyki notarialnej w poszczególnych pañstwach Wspólnoty. Udzia³ polskich notariuszy w EZIG mo¿e
stanowiæ istotne u³atwienie w dalszym poszerzaniu w³aciwoci rzeczowej krajowego notariatu (np. w zakresie mediacji) oraz w rozwijaniu
wspó³pracy notariuszy w ramach Wspólnoty w szeroko rozumianym
zapobieganiu powstawania sporów prawnych na tle sporz¹dzonej czynnoci notarialnej, której moc urzêdowa bêdzie coraz szerszym rodkiem
dowodowym, wykraczaj¹cym poza dotychczasow¹ jurysdykcjê danego
pañstwa. Trafnie zwraca siê tak¿e uwagê, ¿e utrzymywanie miêdzynarodowych kontaktów mo¿e stanowiæ istotn¹ pomoc przy budowaniu pozytywnego wizerunku funkcjonowania notariatu w spo³eczeñstwie9.
Polski ustawodawca nie zakaza³ ani te¿ nie ograniczy³ notariuszom
cz³onkostwa w EZIG niezale¿nie od tego, czy siedzib¹ Zgromadzenia
bêdzie nasz kraj, czy te¿ inne pañstwo cz³onkowskie.
Odnosz¹c siê do wymogów podmiotowych cz³onka zgrupowania
okrelonych w rozporz¹dzeniu unijnym, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e bez w¹tpienia polski notariusz jest osob¹ wiadcz¹c¹ us³ugi zawodowe na w³asny
rachunek oraz odpowiedzialnoæ. Zawód ten wykonuje poza strukturami
organów pañstwa oraz jak¹kolwiek hierarchi¹ urzêdnicz¹ czy inn¹ podleg³oci¹ s³u¿bow¹. Je¿eli zatem w wietle kryteriów UE osoba wykonuj¹ca owe funkcje zaliczana jest do reprezentantów wolnych zawodów, to  niezale¿nie od takiej kwalifikacji  na gruncie polskiego prawa
o notariacie nie powinno ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e polski notariusz w powy¿szym zakresie spe³nia wymagania podmiotowe dla cz³onkostwa
w EZIG. Nadanie równie¿ notariuszowi przymiotu przedsiêbiorcy nastawionego na osi¹ganie zysków nawi¹zuje do rozumienia powy¿szych
7
Por. np. M. P a z d a n, Zielona Ksiêga o dziedziczeniu i testamentach  propozycje
odpowiedzi na pytania, Rejent 2006, nr 5, s. 16-26.
8
Zob. rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 805/2004/WE, z dnia 21
kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytu³u Egzekucyjnego dla roszczeñ
bezspornych (ETE) oraz art. 206 oraz art. 7951-7955 k.p.c.; zob. tak¿e M. A r c i s z e w s k i, Europejski Tytu³ Egzekucyjny w teorii i praktyce, Warszawa 2007.
9
R. A d a m u s, Europejskie zgrupowanie..., s. 107.
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okreleñ ukszta³towanych w UE, a zw³aszcza w orzecznictwie odnosz¹cym siê do sytuacji prawnej adwokata wiadcz¹cego us³ugi zawodowe
jako przedsiêbiorcy i podatnika. Warto zauwa¿yæ, ¿e wspólnotowa kwalifikacja powy¿szych przymiotów jako wymogów cz³onkostwa w EZIG
nie musi odpowiadaæ identycznemu zaszeregowaniu na gruncie prawa
krajowego. W praktyce wspólnotowej powszechnie przyjmuje siê, ¿e od
cz³onków zgrupowania, jako osób fizycznych, wymaga siê wykonywania
swojego zawodu prawniczego indywidualnie lub w prawnie zorganizowanych postaciach prowadzonych kancelarii w celu osi¹gniêcia dla siebie
zysków. Dzia³alnoæ ta ma charakter dzia³alnoci gospodarczej cz³onka
zgrupowania w rozumieniu prawa wspólnotowego, za cz³onkostwo
w zgromadzeniu ma jedyne poprawiæ lub zintensyfikowaæ wyniki tej
dzia³alnoci przez jego cz³onka (por. art. 3 ust. 1 cyt. rozp.). I tutaj trzeba
zauwa¿yæ, ¿e kryterium osi¹gania zysku przez notariusza za dokonane
czynnoci notarialne, w wietle polskiego prawa o notariacie nie mo¿e
oznaczaæ samoistnego celu tej dzia³alnoci zawodowej. Wyrana jest bowiem
zasadnicza ró¿nica miêdzy osi¹ganiem zysku w znaczeniu typowej
dzia³alnoci gospodarczej od nale¿nego notariuszowi wynagrodzenia, które
w ¿adnym wypadku nie jest elementem ceny za dokonan¹ czynnoæ
notarialn¹ jako z natury czynnoæ o charakterze urzêdowym. Nie oznacza
to jednak, ¿e notariusz zarazem nie wiadczy odp³atnych co do zasady
us³ug notarialnych w celu zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie
realizacji funkcji publicznych notariatu. W tym znaczeniu przez swoj¹
dzia³alnoæ zawodow¹ osi¹ga zysk kontrolowany przez pañstwo w zakresie taksy notarialnej oraz prawa podatkowego.
Dyskusyjne jest, czy cz³onkiem zgrupowania mo¿e byæ kancelaria
notarialna zorganizowana w postaci spó³ki cywilnej czy partnerskiej jako
jednostki nieposiadaj¹ca osobowoci prawnej. Nie przes¹dzaj¹c, czy spó³ki
partnerskie radców prawnych oraz adwokatów mog¹ byæ cz³onkiem
zgromadzenia, brak by³oby podstaw do twierdzenia, ¿e rozwi¹zanie takie
dopuszczane jest w odniesieniu do kancelarii notarialnej. Nie chodzi przy
tym o to, czy prawo krajowe przewiduje, czy te¿ nie, dla danej spó³ki
zdolnoæ prawn¹, tylko fakt10, ¿e kancelaria notarialna zorganizowana
10
Por. J. L i c, Skutki braku podmiotowoci spó³ki cywilnej prowadz¹cej dzia³alnoæ
gospodarcz¹, Przegl¹d Prawa Handlowego 2006, nr 1, s. 47 i nast.; B. L e w a n d o w s k i,
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w postaci spó³ki cywilnej (partnerskiej) nie jest podmiotem dokonuj¹cym
czynnoci notarialnych, a jedynie siedzib¹ urzêdu notariusza.
Zgodziæ siê wypada z twierdzeniem, ¿e cz³onkami tego samego zgromadzenia mog¹ byæ nie tylko notariusze, ale równie¿ osoby wiadcz¹ce
inne us³ugi prawnicze, ekonomiczne, organizacyjno-prawne, o ile wiadcz¹
us³ugi zawodowe. Jak ju¿ wskazywano, celem EZIG jest stworzenie
instrumentu prawnego wspó³pracy jego cz³onków w ramach UE o charakterze intelektualno-profesjonalnym dla wykonywania swojego zawodu
w obszarze Wspólnoty.
Zgodnie z art. 7 cyt. ustawy, do zgromadzenia stosuje siê odpowiednio
przepisy o spó³ce jawnej, chyba ¿e ustawa lub omawiane rozporz¹dzenie
stanowi¹ inaczej.
2.2. Ugrupowanie w prawie niemieckim
Prawn¹ problematykê ugrupowania reguluje ustawa z dnia 14 kwietnia
1988 roku  Gesetz zur Ausführung der EWG-Verordnung über die
Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung11. Ustawa ta zawiera
przede wszystkim przepisy o charakterze proceduralnym, zwi¹zane z przes³ankami rejestracji EUIG, wpisem do w³aciwego rejestru, wskazaniem
osób zobowi¹zanych do zg³oszenia EUIG do rejestru.
Na tle przepisów rozporz¹dzenia nr 2137/85 oraz EWIV- Ausführungsgesetz, pojawia siê kwestia mo¿liwoci zrzeszania siê i wspó³dzia³ania
w tej postaci prawnej notariuszy w Niemczech. Przepisy obu wskazanych wy¿ej aktów prawnych nie zawieraj¹ w tej mierze ¿adnych postanowieñ. Mo¿liwoci zrzeszania siê notariuszy, odnosz¹ce siê do wspólnego wykonywania zawodu, okrelone s¹ w ustawie z dnia 24 lutego
1961 r. Bundesnotarordnung12. Jednak¿e przepisy tej ustawy nie reguluj¹
w sposób bezporedni kwestii EUIG. Z przepisów niemieckiego prawa
o notariacie wynika jednak, ¿e EUIG nie jest zakazan¹ form¹ zrzeszania
siê notariuszy. Problem ten by³ przedmiotem stanowiska Bundesnotar-

Cz³onkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2005, nr 10, s. 21.
11
BGBl. I S. 514 ze zm. (dalej: EWIV-Ausführungsgesetz).
12
BGBl. I 1961, s. 98 ze zm.  jest to odpowiednik polskiej ustawy  Prawo o notariacie (dalej: niem. pr. o not.).
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kammer, czyli Federalnej Izby Notariuszy13, które zosta³o wyra¿one
w uchwale (okólniku) Nr 31/1996 z dnia 29 lipca 1996 r.14 Zgodnie
z powy¿szym stanowiskiem, notariusz nie powinien uczestniczyæ w zrzeszeniach, których celu nie mo¿na pogodziæ ze sprawowanym przez niego
urzêdem. W zasadzie EUIG nie nale¿y do wymienionych w przepisach
niemieckiego prawa o notariacie dopuszczalnych form wspó³pracy notariuszy. Jak wskazuje jednak FIN, uczestnictwo w EUIG nie jest nie do
pogodzenia z charakterem sprawowanego przez notariusza urzêdu. Pogl¹d
taki FIN wywodzi z brzmienia art. 3 rozporz¹dzenia Nr 2137/85, zgodnie
z którym celem ugrupowania jest u³atwianie lub rozwój dzia³alnoci
gospodarczej jej cz³onków oraz poprawa lub intensyfikacja wyników tej
dzia³alnoci; celem ugrupowania nie jest osi¹ganie zysków dla siebie. Cechy
charakterystyczne EUIG (takie jak ponadmiejscowy, ponadnarodowy
charakter, charakter EUIG jako spó³ki prawa handlowego) nie stoj¹ na
przeszkodzie uczestniczeniu notariusza w EUIG, poniewa¿ jego cz³onkowie nie wykonuj¹ dzia³alnoci gospodarczej, a ich dzia³alnoæ nie jest
ukierunkowana na zysk. Przyk³adem dzia³alnoci prowadzonej w ramach
EUIG, która pozostaje w sprzecznoci z charakterem zajmowanego przez
notariusza urzêdu, mog¹ byæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia liczby
dokonywanych przez notariusza czynnoci. FIN stoi tak¿e na stanowisku, ¿e uczestniczenie notariusza w ramach EUIG nie mo¿e byæ podawane do publicznej wiadomoci, gdy¿ dzia³anie takie mo¿e mieæ charakter
reklamy15, która w wypadku notariuszy, co do zasady, nie mo¿e byæ
podejmowana, co wynika bezporednio z przepisu § 29 niem. pr. o not.16
13
Dalej: FIN. Szerzej na temat ustroju notariatu niemieckiego zob. P. M i k o ³ a j c z y k, Ustrój notariatu niemieckiego, [w:] Ksiêga Pami¹tkowa. III Kongres Notariuszy
RP, red. R Sztyk, Warszawa-Kluczbork 2006, s. 229-244.
14
www.bnotk.de
15
J. Vo l l h a r d t, Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit und Werbung, Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern
2002, nr 6, s. 482 i nast.
16
Zgodnie z przepisem § 29 w zw. z § 8 niem. pr. o not. notariusz nie mo¿e podejmowaæ
czynnoci, które mia³yby charakter reklamy sprzecznej ze sprawowanym przez niego
urzêdem publicznym. Adwokat-notariusz mo¿e za reklamowaæ jedynie swoj¹ dzia³alnoæ
zwi¹zan¹ z wykonywaniem czynnoci adwokata lub te¿ rzecznika patentowego, doradcy
podatkowego czy bieg³ego rewidenta. Szerzej na temat zakazu reklamy przez notariuszy
zob. J. Vo l l h a r d t, Auftreten des Notars ; M. K l e i n e - C o s a c k, Werbefreiheit für
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Jako naruszenie tego zakazu nale¿a³oby postrzegaæ np. umieszczenie na
pismach, drukach kancelarii danego notariusza informacji wskazuj¹cych
na uczestnictwo w EUIG, gdy¿ podanie takich informacji mo¿e spowodowaæ pojawienie siê u osób szukaj¹cych pomocy prawnej wra¿enia, ¿e
dany notariusz specjalizuje siê w okrelonych ga³êziach prawa, co mo¿e
byæ potraktowane jako forma reklamy17.
W zwi¹zku z tym, ¿e w niemieckim porz¹dku prawnym oprócz
notariuszy (Nurnotare) funkcjonuj¹ tak¿e adwokaci-notariusze (Anwaltsnoptare)18, pojawia siê pytanie, czy zasady uczestniczenia w EUIG maj¹
zastosowanie do tej grupy zawodowej19. FIN prezentuje pogl¹d, zgodnie
z którym do adwokatów-notariuszy stosuje siê te same zasady co w wypadku notariuszy, nawet w sytuacji, gdy uczestniczenie adwokata-notariusza w EUIG odnosi siê do wykonywanego przez niego zawodu adwokata. Wynika to przede wszystkim z koniecznoci stosowania
w pierwszym rzêdzie przepisów niemieckiego prawa o notariacie, a dopiero w dalszej kolejnoci przepisów reguluj¹cych wykonywanie zawodu
adwokata.
We wspomnianym wy¿ej stanowisku FIN z dnia 29 lipca 1996 r.,
przedstawiona zosta³a tak¿e propozycja zmian w niemieckim prawie
o notariacie, która zosta³a uwzglêdniona w § 67 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.
Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu izby notariuszy (Notarkammer) uprawnione s¹ do wydawania wytycznych reguluj¹cych nie tylko
wspólne wykonywanie zawodu przez notariuszy, ale tak¿e inne dopuszczalne formy zawodowej wspó³pracy, a odnosz¹ce siê do w³anie do
uczestniczenia przez notariuszy niemieckich w ramach EUIG.
Notare  Vom Amtsmythos zum Grundgesetz, Anwaltsblatt  Nachrichten für die Mitglieder
des Deutschen AnwaltVereins e. V., 2003, s. 601; zob. te¿ orzeczenie Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht) z dnia 24 lipca 1997 r., Deutsche
Notarzeitschrift 1998, s. 69.
17
Szerzej na temat EUIG z punktu widzenia prawa konkurencji zob. Ch. R ü b e s a m e n, Die EWIV im deutschen und europäischen Wettbewerbsrecht, Berlin 1995.
18
Zob. P. M i k o ³ a j c z y k, Kompetencje zawodowe notariusza w zakresie sprawowania urzêdu publicznego w wietle prawa unijnego oraz krajowego niektórych pañstw
Unii Europejskiej, [w:] Rozprawy z prawa prytwatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego, Kluczbork 2007, s. 451 i nast.
19
Szerzej na temat statusu adwokata-notariusza zob. K. M i h m, Berufsrechtliche Kollisionsprobleme beim Anwaltsnotar, Bonn 2000.
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Wbrew pojawiaj¹cym siê pogl¹dom, w ramach niemieckiego porz¹dku
prawnego notariusz mo¿e uczestniczyæ w EUIG, byleby prowadzona
w jego ramach dzia³alnoæ i realizowane przezeñ cele nie pozostawa³y
w sprzecznoci ze sprawowanym przez niego urzêdem publicznym20.

20
R. G a u p p, Die Unparteilichkeit des Notars: Eine Garantie des Vertragsrechts, [w:]
XXIV Kongress des Lateinischen Notariats, Bericht der Deutschen Delegation, Bundesnotarkammer 2003, s. 16.
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